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З А П О В Е Д 

№ 110 

с. Калояново, 16.03.2020 г. 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, поради възникнали след издаване на Заповед 
№ 62 от 14.02.2020 г., публикувани на сайта и в сградата на община Калояново, както и 
във вестник “Марица” - Пловдив, обстоятелства, а именно  Заповед № РД-01-
124/13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването относно превенция за 
разпространение на корона вирус (COVID-19) 
 

О Т М Е Н Я М : 
 

 Заповед № 62 от 14.02.2020 г., с която е открита процедура и са утвърдени тръжни 
документи за провеждане търг с тайно наддаване за наем  и продажба на следните 
общински имоти: 
 
 I. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
– ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  
 1.Площадно пространство между о.т. 99 и о.т. 122 – “Клиентски енергиен център” 
с площ от 44.29 кв.м. , находящ се в кв. 41 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска област с 
н.т.ц. – 553.65 лв.-  месечен наем. 
 II. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  
 1. За схема 15 -терен с площ от 1.00 кв.м. - част от тротоарна настилка южно до 
съществуваща пМЖ сграда в УПИ II-зеленина  (източно от улица о.т. №№128-125) , 
квартал 41  по ПУП на село Калояново с н.т.ц. – 1.60 лв.-  месечен наем. 
 
 II. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 1.Помещение №1 с площ 22 кв.м., находящо се на ІІІ ет. от сграда “Дом на услугите” 
построена се в УПИ І – партиен дом и поща, пл. № 593 кв.51 по ПУП на с. Калояново, 
област Пловдивска с н.т.ц. 55.00 лв. – месечен наем. 
 
 II. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 
 1. УПИ V- общ. с площ от 500 кв.м. в кв. 109 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска 
област  с н.т.ц. – 2 700.00 лв.  
 2. УПИ IV-125 с площ от 620 кв.м. в кв. 6 по ПУП на с. Дълго поле, Пловдивска 
област с н.т.ц. - 4 650.00 лв. 
 3. УПИ III-общ. с площ от 780 кв.м. в кв. 46 по ПУП на с. Калояново,  Пловдивска 
област с н.т.ц. - 7 130.00 лв. 
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 4. УПИ ХXIX- за търговия и услуги  с площ от 350 кв.м. в кв. 42 по ПУП на с. 
Песнопой,  Пловдивска област с н.т.ц. -2 100.00  лв. 
 
  ЗАКРИВАМ: процедурата по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на описаните общински имоти. 
 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 
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